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الحرية و اإلصالح في الجامعات المصرية
نظام التعلٌم العالً الذي ورثته الحكومة المصرٌة المدنٌة الجدٌدة من عهد
مبارك مختل بش ّدة ،فهو ٌعانً من نقص فً التموٌل وفً أعداد الموظفٌن،
ومن الحوكمة غٌر الش ّفافة ،والقمع السٌاسً .ومع ذلك ،التغٌٌر الذي حدث
فً هذا المجال لم َ
ٌرق إلى كونه ثورة.
لم ٌكن إصالح التعلٌم العالً ٌحظى باألولوٌة أثناء المرحلة االنتقالٌة
ّ
المؤثرة فً
المضطربة فً مصر .صحٌح أنه جرت بعض التحسٌنات
الجامعات ،حٌث عقدت انتخابات حرة لالتحادات الطالبٌة والمناصب
اإلدارٌة ،وتم كسر قبضة قوات الشرطة والمخابرات فً حرم الجامعات.
لكن الوضع القائم ظل على ما هو علٌه إلى ح ّد كبٌر .إذ أعٌد انتخاب
العدٌد من المسؤولٌن الحالٌٌن ،ومع أن الشرطة وقوات األمن لم تعد
ّ
تتدخل مباشرة فً شؤون الحرم الجامعً ،إال أنها الزالت تراقب الطالب.
وتعثرت خطط استبدال القانون المقٌّد الذي ّ
ّ
ٌنظم شؤون الجامعات ،كما
ّ
تعطلت اللوائح الطالبٌة فً مواجهة حالة عدم االستقرار والصراع بٌن
القوى اإلسالمٌة والعلمانٌة.
لن ٌتحسّن الوضع فً الجامعات المصرٌة إلى أن تتو ّفر اإلرادة السٌاسٌة
الالزمة لخلق نظام أكثر شفافٌة وإنصافاً .إذ ٌنبغً أن ُتمنح الجامعات
سلطة الرقابة والسٌطرة على مٌزانٌاتها ،وأن تبدأ مناقشة مفتوحة
ومستنٌرة بشأن توزٌع الموارد العامة .كما ٌنبغً أن تجري مصر عملٌة
إصالح شاملة لطرٌقة توظٌف جامعاتها الوطنٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس
وقبول الطالب ،وتطوّ ر برامج جدٌدة تزوّ د الطالب بشهادات مفٌدة فً
سوق العمل الٌوم .وعلى رغم الحساسٌة السٌاسٌة للقضٌة ،فإن التزام
الدولة بتوفٌر التعلٌم الجامعً المجانً لجمٌع المواطنٌن بحاجة إلى إعادة
تقٌٌم.
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ٌتعٌّن على مصر القٌام بعدد من اإلصالحات األساسٌة والصعبة لتحسٌن
نظام الجامعات الحكومٌة المُثقل باألعباء وضعٌف األداء .فهذا أمر
ضروري للتص ّدي لتطلّعات الشباب المصرٌٌن واالستفادة من إمكاناتهم.
فً  17شباط/فبراٌر  ،2011وبعد ستة أٌام من عزل الرئٌس المصري
حسنً مبارك من السلطة ،التقى آالف عدة من أعضاء هٌئة التدرٌس فً
حرم جامعة القاهرة لحضور اجتماع عام طوٌل ومحتدم لمناقشة مستقبل
الجامعات المصرٌة .وٌتذ ّكر أستاذ الرٌاضٌات هانً الحسٌنً ،وهو عضو
مؤسّس فً حركة  9مارس التً أنشئت فً العام  2005للنضال من أجل
ّ
لتدخالت الشرطة فً الحرم الجامعً،
االستقالل األكادٌمً ووضع ح ّد
"قائالً" :كانت التو ّقعات كبٌرة جداً ،والجمٌع كانوا ٌطالبون بشًء مختلف.
بعد عام ونصف العام ،أصبحت التو ّقعات أق ّل تفاؤالً إلى ح ّد كبٌر.
فاإلصالح الجامعً لم ٌُح ِّقق تق ّدما ً ٌذكر ،ولم ٌحدث سوى القلٌل من
ّ
المؤثرة ،مثل إجراء انتخابات حرّ ة لالتحادات الطالبٌة
التحسٌنات
والمناصب اإلدارٌة فً الجامعات .كما تقلّص الوجود القمعً لقوات
الشرطة وأجهزة المخابرات فً الحرم الجامعً .بٌد أن هذه التغٌٌرات لم
تقلب الوضع القائم بالقدر الذي كان ٌأمل فٌه البعض .فقد أُعٌد انتخاب
العدٌد من المسؤولٌن الحالٌٌن ،وفً هذه األثناء ،تربض أجهزة الشرطة
والمخابرات وراء الكوالٌس ،بانتظار اللحظة المناسبة للعمل .فهً ترصد
الحٌاة فً الحرم الجامعً بشكل أكثر تك ّتماً ،لكنها لم تختفِ بأي حال .ولم
ٌتم إلى اآلن إضفاء الطابع المؤسّسً على المكاسب التً تحققت .وقد
ّ
تعثرت خطط إصدار قانون جدٌد للجامعات ولوائح طالبٌة جدٌدة تح ّل
محل اللوائح القدٌمة المقٌّدة بسبب حالة عدم االستقرار المستمرة،
واألزمات الدورٌة التً تعصف بالفترة االنتقالٌة ،وقضاٌا الشرعٌّة،
والخالفات بٌن اإلسالمٌٌن ونظرائهم العلمانٌٌن.
ّ
ونظمته بشكل
فً المؤتمر الذي عقد ٌوم  17شباط/فبراٌر الماضً،
مشترك حركة  9مارس ،وجماعة "جامعٌون من أجل اإلصالح" ،تر ّكز
النقاش حول الكٌفٌة التً ٌمكن للجامعة من خاللها أن تدعم الثورة
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المستمرة ،بدالً من التركٌز على إجراء إصالحات مح ّددة لٌصار إلى
تطبٌقها فً الحرم الجامعً .ورأى المشاركون أن "اإلصالح سٌكون سهالً
عندما تنتصر الثورة" ،بحسب ما ٌقول الحسٌنً.
لكن مع أن مبارك رحل ،لم ٌرْ َق التغٌٌر فً مصر إلى أن ٌكون ثورة،
رغم إطاحة مبارك .إذ الزال ٌتعٌّن طرح موضوع اإلصالحات األساسٌة
والصعبة التً ٌجب القٌام بها لتحسٌن قطاع التعلٌم العالً المصري المُثقل
باألعباء وضعٌف األداء .فالزالت الجامعات تفتقر إلى الرقابة والسٌطرة
على مٌزانٌاتها .وثمّة حاجة إلى وضع حدود ومعاٌٌر جدٌدة لتعٌٌنات
وترقٌات أعضاء هٌئة التدرٌس ،جنبا ً إلى جنب مع معاٌٌر قبول أفضل
وأكثر تطوّ راً .وٌتعٌّن إدخال برامج وأقسام جدٌدة تواكب التطورات
الجارٌة فً المجاالت األكادٌمٌة المختلفة وكذلك الطلب على الوظائف.
والب ّد من زٌادة االستثمار فً التعلٌم العالً والبحث العلمً ،ومن إعادة
تقٌٌم التزام الدولة المفترض بتوفٌر التعلٌم الجامعً المجانً لجمٌع
المواطنٌن ،على رغم الحساسٌة السٌاسٌة للقضٌة.
ّ
شق التعلٌم العالً المصري طرٌقه بصعوبة على مدى عقود عدة .فنظام
التعلٌم العالً الذي ورثته الحكومة المصرٌة الحالٌة من عهد مبارك مختل
بش ّدة ،وٌعانً من نقص التموٌل والتك ّدس ،ومن الحوكمة غٌر الشفافة
ورقابة الشرطة القمعٌة.
لم ُتقابل تد ّفق أعداد كبٌرة من الطالب على الجامعات فً السنوات األخٌرة
زٌادة مماثلة فً تموٌل هذه الجماعات .فقد تضاعف عدد طالب الجامعة
تقرٌبا ً بٌن العامٌن  1997و .2007الٌوم ،هناك  2.5ملٌون طالب على
األق ّل فً المرحلة ما بعد الثانوٌة فً مصر ،ومن المتو ّقع أن ٌزداد هذا
العدد بحوالى  3فً المئة سنوٌا ً (أو حوالى  70ألف طالب وطالبة) فً
المستقبل القرٌب.
تحضر الغالبٌة العظمى من الطالب فً واحدة من الجامعات الحكومٌة
الثمانً عشرة فً مصر ،أو المعاهد المهنٌة الحكومٌة ،أو نظام جامعة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

األزهر ،وهً مؤسسة قدٌمة ومتشعّبة ّ
تمثل صوت اإلسالم الرسمً فً
مصر.
وهناك أٌضا ً عدد متزاٌد من الجامعات الخاصة ومعاهد التعلٌم العالً
الخاصة.
ّ
تضخمت الجامعات الحكومٌة المصرٌة على نحو ال ٌمكن السٌطرة علٌه.
فهناك الٌوم حوالى  300ألف طالب فً جامعة القاهرة ،حٌث أن عشرات
آالف الطالب مسجّ لون فً كل كلٌة ،مثل التجارة والحقوق .وتق ّدم جامعة
األزهر ،والتً لها َح َر َمان اثنان فً القاهرة ،فضالً عن الكثٌر من الفروع
فً المناطق المختلفة ،خدماتها لحوالى  500ألف طالب .القاعات الجامعٌة
المصرٌة لٌست لدٌها القدرة دائما ً على استٌعاب آالف الطالب الذٌن
ٌحضرون بعض الدروس ،وفً العدٌد من الكلٌات ،لٌس ثمّة أي فرصة
لتشغٌل المختبرات أوعقد الحلقات الدراسٌة.
ّ
وتمثل مٌزانٌة
ٌستهلك التعلٌم الجامعً أٌضا ً قدراً كبٌراً من األموال.
التعلٌم العالً جزءاً كبٌراً .
– ما ٌزٌد عن الربع
 من مٌزانٌة التعلٌم فً مصر.وفقا ً للحكومة المصرٌة ،ارتفع اإلنفاق على التعلٌم فً العام  2011إلى
ما ٌزٌد قلٌالً عن  11ملٌار جنٌه مصري ( 1.83ملٌارات دوالر أمٌركً)
من مٌزانٌة الدولة البالغة  594ملٌار جنٌه ( 99ملٌار دوالر) .فً غضون
ذلكٌ ،جري تقلٌص التموٌل ،حٌث انخفضت مٌزانٌة التعلٌم فً السنوات
األخٌرة ،كنسبة من المٌزانٌة العامة ومن الناتج المحلً اإلجمالً على ح ّد
سواء .وٌستأثر اإلنفاق على التعلٌم العالً بنحو  1فً المئة من الناتج
المحلً اإلجمالً ،وهً نسبة ال تق ّل عن المتوسط العالمً ،لكن الزٌادة
المستمرة فً عدد الطالب فً مصر تعنً أن االستثمار فً التعلٌم ٌؤ ّدي
إلى مردود ٌنخفض باستمرار.
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وتستمر نسبة الطالب إلى المعلمٌن فً االزدٌاد ،وتتدهور المرافق
وتنخفض نسبة االستثمار لكل طالب .وٌفهم الجمٌع أن وقف التدهور
المطرّ د للنظام فً جامعات مصر الحكومٌة ٌتطلّب إصالحات شاملة
ومستمرة ،فضالً عن زٌادة كبٌرة فً التموٌل.
مع أن الجزء األكبر من اإلنفاق ٌذهب لدفع رواتب المعلمٌن واإلدارٌٌن،
فإن رواتب األساتذة ،على غرار رواتب جمٌع موظفً القطاع العام،
التزال منخفضة جداً ،وتبلغ بضع مئات من الدوالرات ألعضاء هٌئة
التدرٌس األصغر سناً .وٌلجأ العدٌد من األكادٌمٌٌن إلى أخذ أذون غٌاب
طوٌلة ٌقومون خاللها بالتدرٌس فً دول مجلس التعاون الخلٌجً أو فً
المؤسسات الخاصة أو ٌعملون فً القطاع الخاص لتغطٌة نفقاتهم .وقد أ ّدى
عدم وجود تعوٌض مناسب إلى مفاقمة مشاكل الفساد ،حٌث ٌطلب األساتذة
من الطالب شراء الطبعات الجدٌدة من كتبهم الدراسٌة وٌعرضون
إعطاءهم دروسا ً خاصة ،على سبٌل المثال.
فً هذه األثناء ،اإلنفاق على البحث العلمً والتطوٌر محدود جداً .فوفقا ً
لتقرٌر العام  2010الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة،
“Reviews of National Policies for Education: Higher
 ،بلغت مٌزانٌة التعلٌم العالً نسبة ”Education in Egypt 2010
 0.2فً المئة من الناتج المحلً اإلجمالً فً العام  ،2006حٌث تأمل
الحكومة بأن ترفعها إلى  0.5فً المئة بحلول العام ٌ .2012ذهب جزء
ّ
المكتظة
كبٌر من التموٌل الحكومً إلى شبكة من معاهد البحوث الحكومٌة
بالموظفٌن والتً تعمل على برامج بحثٌة غٌر منسّقة عفا علٌها الزمن،
بدل أن ٌذهب إلى الجامعات.
وال ٌُجرى فً الجامعات سوى القلٌل جداً من الدراسات التطبٌقٌة ،فً حٌن
ال ُتجرى أي دراسات حقٌقٌة فً مجال البحوث والتنمٌة تقرٌباً .فً الواقع،
وفً كثٌر من األحٌانٌ ،شعر األساتذة المصرٌون ،الذٌن سعوا إلى
الحصول على درجات جامعٌة علٌا أو وظائف فً الخارج وعادوا إلى
العمل فً الجامعات الوطنٌة ،بالصدمة حٌث أن الوضع هناك ٌثبّطهم.
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هذا الوضع له آثار حقٌقٌة على القدرة التنافسٌة العالمٌة لمصر .فهً
تتخلّف عن كثٌر من البلدان األخرى النامٌة فً مؤشرات مثل عدد براءات
االختراع المسجلة ،أو عدد المقاالت العلمٌة المنشورة لكل باحث .وٌبدو أن
الوضع ٌزداد سوءاً .وفقا ً لتقرٌر صادر عن الحكومة المصرٌة ،زادت
وتٌرة هروب العلماء المصرٌٌن إلى الخارج منذ بدء انتفاضة العام 2011
ّ
التدخل
على رأس كل هذه التح ّدٌات ،عانت الجامعات من عقود من
السٌاسً والقمع من جانب أجهزة األمن .فقد اعتبر حرم الجامعات مصدراً
محتمالً للنشاط السٌاسً والمعارضة ،وتبعا ً لذلك تم التعامل معه بوصفه
ّ
ٌمثل تهدٌداً أمنٌاً ،إن لم ٌكن أكثر ،بقدر ما هو محرّ ك للتنمٌة الوطنٌة.
تمركزت وحدات من الشرطة داخل الجامعات ،ومنعت جمٌع أشكال
النشاط داخل الحرم الجامعً .وقد ّ
تدخل جهاز أمن الدولة (الذي بات
ٌعرف اآلن باسم األمن القومً) ،وهو جهاز االستخبارات الداخلٌة ،فً
جمٌع جوانب العملٌة الجامعٌة ،من ترقٌات أعضاء هٌئة التدرٌس إلى
االنتخابات الطالبٌة .وفً الوقت نفسه ،وبالنسبة إلى األساتذة واإلدارٌٌن،
كانت إقامة العالقات مع النظام والحزب الحاكم وإظهار الوالء للنظام،
.إحدى الطرق لضمان الترقٌة والحصول على االمتٌازات المهنٌة الصغٌرة
ولألسفٌُ ،عانً قطاع التعلٌم العالً من أوجه القصور نفسها التً تعانً
ّ
المكتظة بالموظفٌن الذٌن ٌتقاضون أجوراً
منها معظم بٌروقراطٌة الدولة
منخفضة ،وفً بعض الحاالت ٌكونون غٌر مؤهّلٌن ،وال ٌُق َّدم سوى القلٌل
من الحوافز وسبل اقتراح اإلصالحات.
تعمل الجامعات فً ظل إدارة مركزٌة وغٌر شفافة .وت ّتخذ وزارة التعلٌم
العالً والمجلس األعلى للجامعات الذي ٌرأسه الوزٌر ،وموظفوه فً
الغالب هم من رؤساء الجامعات ،كل القرارات الهامّة .وٌتم تحدٌد
مٌزانٌات الجامعة وإدارتها بطرٌقة مركزٌة وغٌر فعّالة من جانب وزارات
التعلٌم العالً والمالٌة والتخطٌط ،إضافة إلى رؤساء الجامعات ،الذٌن غالبا ً
ما تكون لدٌهم وحدهم صورة كاملة عن أموال مؤسّساتهم .ال تملك الكلٌات
مٌزانٌات خاصة ومستقلة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

 ٌجب أن تطلب أمواالً عن كل إنفاق إضافً ولٌس لدٌها سلطة لتغٌٌر المناهج أو البرامج أومعاٌٌر القبول فضالً عنذلك ،وعلى رغم الشكاوى الكثٌرة حول نوعٌة التعلٌم العالً فً مصر
الٌوم ،هناك مقاومة كبٌرة للتغٌٌر من جانب بعض أعضاء هٌئة التدرٌس
واإلدارٌٌن.
فهم ٌخشون فقدان امتٌازاتهم وصالحٌاتهم الهزٌلة
– وربما حتى مناصبهم.
 إذا أصبح النظام أكثر قدرة على المنافسة والجدارةقبل وقت طوٌل من قٌام الثورة ،كان الكثٌرون ٌتحسّرون على حال التعلٌم
العالً فً مصر .فقد اشتكى األساتذة من ظروف العمل المزرٌة ،واشتكى
الطالب من الشهادات التً الجدوى منها فً سوق العمل .فً واقع األمر،
ٌش ّكل خرٌجو الجامعات ومدارس التدرٌب المهنً نسبة عالٌة بشكل غٌر
متناسب من العاطلٌن عن العمل .فقد أظهرت دراسة مسحٌّة أجراها فً
العام  2006جهاز التعبئة واإلحصاء ،أنه فً حٌن ٌش ّكل خرٌجو
الجامعات نسبة  9.6فً المئة من السكان ،فإنهم ّ
ٌمثلون نسبة  26.5فً
المئة من مجموع العاطلٌن عن العمل.
ظهرت منذ فترة طوٌلة دعوات إلى اإلصالح وزٌادة االستثمار فً قطاع
التعلٌم العالً .ومع ذلك كانت الجامعات فً ظل نظام مبارك تخضع إلى
عملٌة رصد مُح َكمة ،وكان تنظٌم النشاط الجماعً والمناقشات العامة
(ناهٌك عن النشاط السٌاسً العلنً) من كل نوع ممنوعاً .كانت انتخابات
اتحاد الطلبة مزوّ رة .وكانت أجهزة االستخبارات تفحص وتد ّقق فً
العمداء ورؤساء الجامعات ،وٌتم تعٌٌنهم على أساس والئهم السٌاسً
للنظام .كانت جمٌع التعٌٌنات والمؤتمرات والدعوات الموجهة إلى
المحاضرٌن الزائرٌن ،والسفر لحضور األنشطة والمناسبات األكادٌمٌة فً
الخارج ٌتطلّب الحصول على تصرٌح أمنً من تلك األجهزة.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

الرصد المستمر جعل الضغط من أجل إحداث تغٌٌر من أي نوع كان
مسألة فً غاٌة الصعوبة .كانت حركة  9مارس مبادرة فرٌدة من نوعها
أطلقتها مجموعات صغٌرة نسبٌا ً من األكادٌمٌٌن وذلك بهدف الدعاٌة
والتحرٌض ض ّد التع ّدي على خدمات التعلٌم العالً .وفً الوقت نفسه ،كان
النشاط الطالبً.
– والذي كانت تقوم به جماعة اإلخوان المسلمٌن والجماعات العلمانٌة
الجدٌدة ،مثل حركة  6أبرٌل.
 ٌتم فً الخفاء .حتى النشاطات البسٌطة مثل توزٌع المنشورات ووضعالملصقات ،كان ٌمكن أن ٌؤ ّدي إلى طرد الطالب ،ومحاكمتهم جنائٌاً ،أو
حتى ممارسة االعتداء الجسدي علٌهم وتعذٌبهم .فً الواقع ،فً خرٌف
العام  ،2010أجرى نظام مبارك انتخابات برلمانٌة مزوّ رة إلى ح ّد
الفضٌحة ،وأع ّد النتقال السلطة فً نهاٌة المطاف من الرئٌس البالغ 82
ّ
وتكثف قمع النشاط الطالبً بكل أنواعه
عاما ً والمعتل،
ولذلك ،لٌس من المستغرب أنه فً أعقاب إطاحة مبارك ،حدثت انطالقة
فً النشاط والمطالب من جمٌع األنواع فً الحرم الجامعً .فقد كان الدافع
وراء االنتفاضة المصرٌة ،إلى درجة كبٌرة ،سخط الشباب وتطلّعاتهم،
وشعورهم بأن مصر ٌنبغً أن ُتدار بطرٌقة أكثر إنصافا ً تو ّفر لهم مزٌداً
من الفرص للمشاركة فً تنمٌة بلدهم سٌاسٌا ً واقتصادٌاً .وفً حٌن ضمّت
ّ
ومنظمٌها
االنتفاضة مصرٌٌن من جمٌع الخلفٌات ،كان العدٌد من قادتها
الشباب ممن تعلَّموا فً الجامعة ومن أبناء الطبقة المتوسطة.
منذ شباط/فبراٌر ّ ،2011
هزت االحتجاجات المتكررة الجامعات فً
مصر.
وبعد ترك مبارك السلطة مباشرة تقرٌباً ،بدأ الطالب وبعض أعضاء هٌئة
التدرٌس تنظٌم تظاهرات منتظمة تدعو إلى التخلّص من مدراء بارزٌن
على صلة وثٌقة بالنظام السابق وم ّتهمٌن بالفساد والقمع السٌاسً فً الحرم
الجامعً.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ر ّكزت على هذه القضٌة الجماعات المعارضة التً كانت ناشطة سٌاسٌا ً
قبل الثورة .وقد أ ّدى نشاطها إلى حدوث مواجهات ساخنة ،جسدٌة أحٌاناً،
قام فٌها الطالب (الذٌن كانوا فً طلٌعة االحتجاجات) باحتجاز المسؤولٌن
ّ
ونظموا اعتصامات ومبٌتا ً فً أماكن العمل،
فً قاعات االجتماعات،
وتعرّ ضوا إلى هجوم قوات األمن والجٌش داخل الحرم الجامعً التً
استدعاها مدٌرو الجامعات.
حدثت إحدى القضاٌا الشهٌرة فً كلٌة اإلعالم بجامعة القاهرة .كان عمٌد
الكلٌة ،سامً عبدالعزٌز ،عضواً بارزاً فً حزب الرئٌس السابق الحاكم،
وكان ٌكتب أعمدة صحافٌة تمجّ د مبارك .على مدى أشهر ،شلّت
االحتجاجات الكلٌة ،وانقسمت بٌن مؤٌّدي عبدالعزٌز ومنتقدٌه الذٌن ّ
غطوا
المبنى برسائل كتبوها على الجدران مثل" :نحن نكرهك ٌا دكتور سامً"،
و"أرٌد أن أكون حراً" .وفً إحدى المراحل احتجز الطالب عبدالعزٌز
ومسؤولٌن كباراً آخرٌن داخل غرفة االجتماعات لساعات عدة .استدعى
العمٌد قوات الجٌش ،وأثار سلوك الجنود فً إبعاد المحتجٌن ،من خالل
ضربهم ومضاٌقتهم ،ضجّ ة .وٌقال إن عبدالعزٌز قدم استقالته ،لكن
المجلس األعلى للجامعة ،والذي ٌتكوَّ ن من عمداء زمالء له ،رفضها .فً
ذلك الوقت ،جادل عمٌد كلٌة آخر قائالً إن إزاحة عمٌد بهذه الطرٌقة "ضد
القانون وضد التقالٌد " .
جرت أٌضا ً احتجاجات متكرّ رة تستهدف وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً .فً ربٌع العام  ،2012على سبٌل المثال ،قام األكادٌمٌون بمسٌرة
إلى الوزارة والبرلمان ّ
ونظموا جنازة وهمٌة  -حملوا فٌها نعشا ً كتبت علٌه
عبارة "التعلٌم العالً"  -احتجاجا ً على انعدام اإلصالحات ،وتعٌٌن محمد
عبدالمجٌد الن ّشار وزٌراً للتعلٌم العالً .وقد ا ُّت ِهم النشار ،الذي كان قد
أصبح رئٌسا ً لجامعة حلوان بعد استقالة رئٌسه ،بكونه مقرّ با ً من النظام
السابق والقٌادة العسكرٌة .كانت لدى المتظاهرٌن الئحة طوٌلة من
المطالب ،بما فً ذلك زٌادة رواتب أعضاء هٌئة التدرٌس فً جمٌع
المجاالت .وقد رفض هؤالء القانون القائم الذي ّ
ٌنظم شؤون الجامعات،
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ودعوا إلى صٌاغة قانون جدٌد بمشاركة كاملة من المجتمع األكادٌمً.
وطالب المتظاهرون بتحقٌق مجّ انٌة حقٌقٌة للتعلٌم العالً للجمٌع ووضع
ح ّد للهدر والفساد والخصخصة ،أي ،الزٌادة المتنامٌة فً برامج التعلٌم
الموازٌة القائمة على الرسوم فً الجامعات القومٌة .ودعوا أٌضا ً إلى أن
تتم صٌاغة الالئحة الطالبٌة الجدٌدة من ِق َبل الطالب أنفسهم.
الى جانب هذه التظاهرات السٌاسٌة ،حرّ ض أعضاء هٌئة التدرٌس وطالب
الدراسات العلٌا (الذٌن ٌشغلون جمٌعا ً فً الجامعات المصرٌة وظائف
تدرٌس مساعدة وٌعتبرون موظفٌن جامعٌٌن) أٌضا ً على إجراء إصالحات
تتعلّق بظروف عملهم .وقد سافرت وفود من الطالب واألكادٌمٌٌن من عدد
من الجامعات والمعاهد المهنٌة المختلفة ،مستلهمٌن األحداث التً وقعت
فً مٌدان التحرٌر ،إلى القاهرة لتنظٌم احتجاجات واعتصامات والمبٌت
خارج وزارة التعلٌم العالً ،للمطالبة بحل مظالم خاصة فً مؤسساتهم،
أو ،مرة أخرى ،عزل موظفٌن إدارٌٌن مح ّددٌن.
ومع ذلك ،هؤالء المتظاهرون ،الذٌن شارك الكثٌرون منهم فً النشاط
السٌاسً للمرة األولى ،نادراً ما نسّقوا أو سعوا إلى تحقٌق برامج إصالح
أوسع .فقد جرت على األقل أربع محاوالت مختلفة لتأسٌس اتحادات
أكادٌمٌة مستقلة ،لم تتجسّد أي منها على أرض الواقع بعد .إذ أن التركٌز
فً هذه المجموعات الجدٌدة غالبا ً ما ٌكون على اهتمامات مهنٌة ضٌّقة
جداً ،وهً التً تجاهلتها القٌادة العسكرٌة ،وجزء من وسائل اإلعالم
)المصرٌة بوصفها مطالب "قطاعٌة" )أي تتعلق بالمصلحة الذاتٌة.
فً حٌن ٌبدو واضحا ً أن االنتقادات تهدف إلى خنق التظاهرات وخصوصا ً
اإلضرابات ،فإنها تنطوي على قدر من الحقٌقة المزعجة .إذ ٌ ّتفق الجمٌع
على أن رواتب األساتذة منخفضة جداً ،لكن ٌبدو أن الكثٌر من هذه
المطالب تهدف إلى ترسٌخ أو توسٌع نطاق المصالح الضٌّقة جداً التً تأتً
على حساب اإلصالح األوسع الذي تشت ّد الحاجة إلٌه .وهً تشمل ،على
سبٌل المثال ،مطالب بأن ٌتم السماح لطالب الدكتوراه بمتابعة دراستهم
لعدد غٌر محدود من السنوات ،وأن ٌسمح لألساتذة المساعدٌن بأخذ أذون
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

غٌاب غٌر محدودة (للعمل خارج مصر) ،وأن ٌسمح لألساتذة باالستمرار
فً العمل بعد سن التقاعد.
وفً الوقت نفسه ،شهدت الجامعات الخاصة أٌضا ً نصٌبها من النشاط فً
الحرم الجامعً ،األمر الذي ٌدحض الفكرة القائلة أن مشاكل الحوكمة أو
حاالت القمع كانت موجودة فً المؤسسات الحكومٌة فقط .فً الجامعة
األمٌركٌة فً القاهرة ،اعترض الطالب على قاعة للمؤتمرات تحمل اسم
السٌدة األولى والخرٌجة السابقة سوزان مبارك ،واستجوبوا اإلدارة حول
عالقاتها مع النظام السابق .وطوال السنة الدراسٌة  ،2012-2011تعاون
الطالب والعاملون فً مجال الحراسة فً تنظٌم سلسلة من االحتجاجات
المطالبة بتحسٌن ظروف العمل ،ووضع ح ّد أقصى الرتفاع رسوم التعلٌم،
وإظهار قدر أكبر من الشفافٌة فً ما ٌتعلق بالشؤون المالٌة للجامعة .لبّت
اإلدارة بعض مطالب العمال ،وا ّتخذت عدداً من الخطوات التً ترمً إلى
جعل الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس ٌشعرون بمزٌد من المشاركة فً
عملٌة صنع القرار ،بما فً ذلك صٌاغة سٌاسة حرٌة تعبٌر جدٌدة فً
الحرم الجامعً ،وإنشاء وظٌفة أمٌن المظالم لمعالجة شكاوى الموظفٌن،
وإشراك الطالب فً لجنة مالٌة.
فً العبِؼخ األٌّبٔ١خ ف ٟاٌمب٘وح – ٚ ٟ٘ٚاؽلح ِٓ عبِؼبد ػلح فبٕخ عل٠لح
رلهً ثبٌٍغخ األعٕج١خ – أ ّكد االؽزغبعبد اٌطالث١خ ٙل اٌٍَطبد اٌؼَىو٠خ فٟ
أػمبة َ ِْ ِٓ 17غّؼ ٟووح اٌملَ فِْ ٟبعوح ِأٍب٠ٚخ ف ٟاٍزبك ثٛهٍؼ١ل (وبْ
ِٓ ث ٓ١اٌمزٍ ٝأؽل ٛالة اٌغبِؼخ) ،ئٌِٛ ٝاعٙخ فط١وح ،اٍزّود ثٚؼخ أّٙو،
ِغ اٌَّإ ٓ١ٌٚاإلكاه ٓ١٠ف ٟاٌغبِؼخ .عوٛ ٜوك اصٕ ِٓ ٓ١اٌطالة ِٓ اٌغبِؼخ
ثَجت "اإلٍبءح ٌفظ١ب ً ئٌٚ /ٝئ٘بٔخ" هئٌ ٌ١غٕخ االٔٚجبٚ ٛ٘ٚ ،ٛى٠و ٍبثك فٟ
ػٙل ِجبهنٚ .أػ١ل اٌطبٌجبْ ثؼل أْ ٔظُّ اٌطالة ئٙواثب ً ػٓ اٌطؼبَ ٚاػزٖبِبً.
ٌىٓ اإلكاهح اٍزّوّد فِ ٟمبِٚخ اٌّطبٌت ثزأٍ ٌ١ارؾبك ٛالثَِ ٟزمً.
وبْ أؽل اٌّطبٌت اٌوئَ١خ ٌٍّغّٛػبد اإلٕالؽ١خ كافً اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ
اٌّٖو٠خ ٘ ٛأْ ٠زُ أزقبة وجبه اٌّل٠و ٓ٠ثلالً ِٓ رؼ ُٕٙ١١وّب وبْ ػٍ ٗ١اٌؾبي فٟ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ظً ٔظبَ ؽَِٕ ٟجبهن .ف ٟرٍه اٌفزوح ،وبْ ٠زُ افز١به ِؼظُ هؤٍبء اٌغبِؼبد
ٚػّلاء اٌىٍ١بد ػٍ ٝأٍبً ٚالئ ُٙاٌَ١بٌٍٍ ٟؾية اٌؾبوُ.
ف ٟاٌجلا٠خ اػزوٙذ ئكاهاد اٌغبِؼبد ٚىاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌّغٌٍ األػٍٝ
ٌٍمٛاد اٌٍَّؾخ ػٍ ٝاٌّطبٌجخ ثبٍزمبٌخ هؤٍبء اٌغبِؼبد ٚػّلاء اٌىٍ١بد ٚئعواء
أزقبثبدٚ .أّبهد رٍه اٌغٙبد ئٌ ٝأْ ص ّّخ ؽبعخ ئٌ ٝئٕلاه لبٔ ْٛعبِؼ ٟعل٠ل
ٌزٕظ ُ١االٔزقبثبدٚ ،أٔٗ ال ٕ٠جغ ٟاٌَّبػ ٌٍطالة ثبٌٚغ ٜػٍ ٝاإلكاهحٚ ،أْ
اٌٖجو ِطٍٛة ٌٍؾٌٍٛ١خ ك ْٚأيالق اٌغبِؼبد ئٌ ٝاٌف .ٝٙٛاٍزمبي ػلك لٍِٓ ً١
وجبه اإلكاهٌ ،ٓ١٠ىٓ ِؼظّ ُٙظٍّٛا فِٕ ٟبٕجٚ .ُٙرنهّػذ ثؼ٘ اإلكاهاد
ثبٌْوػ١خ اٌضٛه٠خ ٚػملد أزقبثبدٌ ،ىٓ اإلكاهاد هفٚذ ف ٟوض١و ِٓ األؽ١بْ
االػزواف ثٕزبئغٙب.
ٚإً اٌطالة ٚأػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠اٌزؼجئخ ؽٛي ِطٍت ئعواء االٔزقبثبد،
ٚوبْ ٕ٘بن رأ١٠ل ٚاٍغ ِٓ األؽياة اٌَ١بٍ١خ اٌّقزٍفخ ٌفىوح اٌزّض ً١اٌّجبّوٚ .ثؼل
أْ ٘ ّلك أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌجلء ف ٟئٙواة ػبَ ف ٟفو٠ف اٌؼبَ ،2172
ػملد اٌؼل٠ل ِٓ اٌغبِؼبد أزقبثبد ٌّٕبٕت اٌوؤٍبء ٚػّلاء اٌىٍ١بد .عوٜ
أزقبة اٌؼّلاء ِجبّوح ِٓ لجً أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ،ٌ٠ؽ١ش رُ اؽزَبة إٔٛاد
األٍبرنح ٚاألٍبرنح اٌَّبػلٚ ٓ٠اٌّلهٍ ٓ١اٌَّبػل ٓ٠ثْىً ِقزٍف .افزبهد ٌغبْ
٘١ئخ اٌزله ٌ٠إٌّزقجخ ِٓ كافً وً لَُ اٌوؤٍبء ٛ٘ٚ ،إٌظبَ اٌن ٞوبْ ِٓ
اٌّفزوٗ أْ ٠إك ٞئٌ ٝػٍّ١خ افز١به ِلهٍٚخ ِٚزأٔ١خ أوضو ِّب ٍزى ْٛػٍٗ١
االٔزقبثبد اٌّجبّوح ػٍَِ ٝز ٜٛاٌغبِؼخ.
وّب أعو٠ذ أزقبثبد ؽوّح الرؾبك اٌطالة ٌٍّوح األِٕ ٌٝٚن ػمٛكٚ ،أػ١ل فٟ
ٕ١ف اٌؼبَ  2177ئؽ١بء االرؾبك اٌٌٍ ٟٕٛٛطٍجخ فِٖ ٟو ثؼل ؽظوٖ ِلح 22
ػبِب ً.
ِغ مٌهِ ،ب رغله اإلّبهح ئٌ ٛ٘ ٗ١أْ ٘نٖ االٔزقبثبد ،ف ٟؽبالد لٍٍ١خ ،ئِب أػبكد
ّبغٍ ٟإٌّبٕت ئٌِٕ ٝبٕج ُٙأ ٌُ ٚرإ ّك اٌ ٝفٛى ّقٖ١بد ئٕالؽ١خ .فمل أزقت
أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ف ٟوض١و ِٓ األؽ١بْ أللَ األػٚبء ف ٟوٍ١بر ُٙوؼّلاء
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ِّٚضٍّ ،ٓ١أطاللب ً ِٓ اٌْؼٛه ثبالؽزواَ ٚاالٌزياَ٘ .إالء األوبك ْٛ١ّ٠األوجو ٍٕبً،
ٚف ٟؽ ٓ١أٔ ُٙأوضو اٍزغبثخ ٌّطبٌت ىِالئٚ ُٙاٌطالةٛ٠ ،فّو ْٚاٌؾّب٠خ ٌٍٙٛغ
اٌمبئُٚ .ف ٟوض١و ِٓ اٌؾبالد ،فاْ ٘إالء أٚ٠ب ً ُ٘ اٌنّٛ ٕ ٓ٠رٛا ٌؼٛكح اٌوؤٍبء
اٌؾبٌ. ٓ١١
 أٛٔ ٚاث ُٙاٌّجبّوٓ٠ ئٌِٕ ٝبٕجُٙأّبه ثؼ٘ اٌّوالج ٓ١أٚ٠ب ً ئٌ ٝػٛ١ة ّبثذ ػٍّ١خ أزقبة ػّلاء اٌىٍ١بد
ٚهؤٍبء اٌغبِؼبد٠ٚ .م ٌْٛٛأْ اٌؾّالد االٔزقبث١خ اٌقبٕخ ثزٍه إٌّبٕت لل
رإ ّك ٞئٌ ٝرجبكي إٌّبفغ ٚإٌفٛمٚ ،ئٌ ٝاٍزقلاَ أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠األغٕ١بء
أِٛاٌ ُٙإِٔ ٚبٕجٌ ُٙىَت اٌزأ١٠ل .وّب أْ ِٓ اٌّوعّؼ أْ رمًٍّ ِٓ اٌؾووّ١خ
األوبك١ّ٠خٚ ،اٌز ٟ٘ ٟثبٌفؼً ِٕقفٚخ علاً ف ٟاٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ ،ألْ ِٓ غ١و
اٌّؾزًّ أْ ٕ٠زقت اٌؼّلاء أ ٚاٌوؤٍبء كائّب ً ِٓ فبهط اٌغبِؼخ.
ؽلس رغ١١و آفو ٚاٙؼ رّضًّ ف ٟاالَٔؾبة اٌظب٘و ٌمٛاد اٌْوٛخ ٚاالٍزقجبهاد
ِٓ اٌؾوَ اٌغبِؼ ،ٟئم ٌُ ٠ىٓ ٚعٛك٘ب ف ٟاٌغبِؼبد لبٔ١ٔٛب ً أثلاً ،ثبٌّؼٕ ٝاٌلل١ك
ٌٍىٍّخ.
ف ٟاٌؾم١مخٚ ،لجً ٚلذ لٖ١و ِٓ ل١بَ اٌضٛهح ،ؽًٖ األوبك ْٛ١ّ٠ػٍ ٝأِو ِٓ
اٌّؾىّخ ٠ؾظو ٚعٛك ٘نٖ اٌمٛاد ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼ ٟثْىً ٕو٠ؼ ٚٚاٙؼ.
ف ٟرْو ٓ٠األٚي/أوزٛثو ٚ ،2171ثؼل ٍٕٛاد ِٓ اٌّمبٙبح ،هفٚذ ِؾىّخ
ِٖو٠خ االٍزئٕبف اٌن ٞللِزٗ اٌؾىِٛخ ٚأولد أْ ٚعٛك ٚؽلاد ربثؼخ ٌٛىاهح
اٌلافٍ١خ ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼّ ْ٠ ٟىً أزٙبوب ً ٌّجلأ اٍزمالي اٌغبِؼبدِٚ .غ مٌهٌُ ،
٠ىٓ رأص١و اٌؾىُ ِإولاً ف ٟمٌه اٌٛلذ ،ؽ١ش لبي ٚى٠و اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟآٔنان ٘بٟٔ
٘الي ئْ رٕف١ن اٌؾىُ ٠ؾزبط ئٌ ٝكهاٍخٚ ،رَبءي فِ ٟمبثٍخ أعو٠ذ ِؼٗ لبئالً:

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

"ئما ٔفّنٔب اٌؾىُ ٚ ...ف ٟاٌ َٛ١اٌزبٌ ٟألٌؼذ إٌ١واْ ف ٟعبِؼخ اٌمب٘وح ،فّٓ ٟ٘
اٌغٙخ اٌزٍٕ ٟؾ ٍّّٙب اٌَّإ١ٌٚخ؟" فٚ ٟالغ األِو ،أثمذ لٛاد األِٓ ػٍٚ ٝعٛك٘ب
ف ٟاٌغبِؼبد .
رطٍّجذ ئٛبؽخ ِجبهن رغ١١و إٌّبؿ اٌَ١بٍ ٟثطو٠مخ أ ّكد ئٌ ٝأَؾبة ؽم١مٟ
ٌوعبي اٌْوٛخ ِٓ اٌغبِؼبد .اٌ ،َٛ١إٔجؾذ اٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ أوضو ؽو٠خ
ثىض١و ِّب وبٔذ ػٍ ٗ١ف ٟاٌؼبَ  ،2171ؽ١ش ّ٠ىٓ ٌٍطالة ٚأػٚبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠أْ ٠ؼجّوٚا ػٓ أٔفَ٠ٚ ُٙزلثّوٚا أِٛهُ٘ ػٍٔ ٝؾ ٛغ١و َِجٛق٠ٚ .زٌّٝٛ
ِٛظف ٛأِٓ ِلٔ ْٛ١ؽواٍخ أثٛاة ِؼظُ اٌغبِؼبد ا٠ ٌُٚ ،ْ٢ؼل اٌطالة
٠زؼوّ ْٛٙئٌ ٝاٌّٚب٠مخّ٠ٚ ،ىٓ ٌٍطالة ٚأػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠أْ ٕ٠ظّّٛا
اٌّؼبهٗ ٚاٌّإرّواد ٚاٌَّ١واد ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼ ٟثؾوّ٠خٚ .لل أِىٓ ٌٍطالة
أْ ٕ٠ظّّٛا ؽفالد رٕزمل اٌم١بكح اٌؼَىو٠خ ٌٍجالك ثٖٛهح ِجبّوحِ ،ضً رمل ُ٠ػوٗٚ
ٌمطبد ٚصبئم١خ رظٙو ٚؽْ١خ اٌغٙ ِ١ل اٌّزظب٘و ،ٓ٠ػٍ ٝهغُ أْ ِضً ٘نٖ
رغو كائّب ً ِٓ ك ْٚعلي ،ؽ١ش كػب ثؼ٘ اٌَّإ ٓ١ٌٚاإلكاهِّ ٓ١٠ضٍّٓ١
األؽلاس ٌُ ِ
ػٓ اٌّإٍَّخ اٌؼَىو٠خ ئٌ ٝى٠بهح اٌغبِؼبد ٚرمل ُ٠هٚا٠زٌ ُٙألؽلاس.

ِٓ اٌَبثك ألٚأٗ أْ ٔفزوٗ رؾم١ك أزٖبه وبًِ ػٍ٘ ٝنٖ اٌغجٙخ .ئم ٛ٠إً
اٌّلهاء ف ٟاٌغبِؼبد اٌطٍت ِٓ أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهًِ ٌ٠ء اٍزّبهاد إِٔ١خ
ِقزٍفخ ِٓ اٌَفو ئٌ ٝاٌّإرّواد أ ٚأفن أم ْٚاٌغ١بة ،ػٍ ٝهغُ أٔٗ ال٠جل ٚفٟ
٘نٖ األ٠بَ أْ ٕ٘بن أ ٞػٛالت ػٕلِب ٠وف٘ األٍبرنح اٌم١بَ ثنٌهٚ .لل الؽع
اٌطالة أْ ثؼ٘ اٌٛع ٖٛاٌّأٌٛفخ الرياي ِٛعٛكح ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼ ،ٟؽ١ش
٠ورلٙ ٞجب ٛاألِٓ ِالثٌ ِلٔ١خ٠ٚ ،مٍٍّ ْٛوض١واً ِٓ ظٛٙهُ٘ ٌ١ٌ .ص ّّخ ّه فٟ
أٔٗ ػٍ ٝاٌوغُ ِٓ أْ اٌْوٛخ ٚلٛاد األِٓ ٌُ رؼل رزل ّفً ِجبّوح فّ ٟإْٚ
اٌؾوَ اٌغبِؼ ،ٟفأٙب الىاٌذ روالجٗٚ ،رجم ٟػٍ ٝاالرٖبالد ِغ ثؼ٘ اٌَّإٓ١ٌٚ
اإلكاهٚ ٓ١٠أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اٌطالةٚ ،رغّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓٚ ،اٌّوعؼ أٔٙب
رَزقلَ رٍه اٌّؼٍِٛبد .ف ٟاٌؼبَ اٌّب ،ٟٙػٕلِب وبْ أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠فٟ
عبِؼخ اٌمب٘وح ٠زٕبفَ ْٛػٍِٕ ٝبٕت ػّلاء اٌىٍ١بدْٔ ،ود ٕؾ١فخ "اٌّٖو"ٞ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

رمبه٠و َِوّثخ ،لبٌذ أْ ئكاهح اٌغبِؼخ أِود ثاػلاك٘ب ،ػٓ اٌّٛ١ي اٌَ١بٍ١خ
ٌٍّو ّّؾ ٓ١األفواك.
ٌٚؼً ِب ٠ي٠ل اٌٙٛغ رؼم١لاً ٘ ٛأْ إٌظبَ اٌغبِؼ ٟثو ِّزٗ ٌِٛ ٌ١ؽّلاً ٙل ٚعٛك
لٛاد اٌْوٛخ ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼ.ٟ
ئم رمٛي فٍٛك ٕبثؤ ،بئت اٌّل٠و اٌزٕف١نٌّ ٞإٍَخ ؽو٠خ اٌفىو ٚاٌزؼج١وٟ٘ٚ ،
ِٕظّخ غ١و ؽى١ِٛخ روالت اٌؾو٠خ األوبك١ّ٠خ ،ئْ ػلك اٌؼّلاء اٌن٠ ٓ٠م ٌْٛٛأْ
ص ّّخ ؽبعخ ئٌ ٝػٛكح لٛاد اٌْوٛخ ئٌ ٝؽوَ اٌغبِؼبد ٌزأِ ٕٗ١لٍ ً١علاًٚ .رؼزمل
ٕبثوٛ ٟ٘ٚ ،بٌجخ كهاٍبد ػٍ١ب َِٚبػلح رله ٌ٠ف ٟعبِؼخ اٌمب٘وح ،أْ اٌّلهاء
ال ٠جنٌِ ،ْٛزؼ ّّل ،ٓ٠أ ٞعٙل ٌزؾل٠ل اٌَّإ١ٌٚبد ٚاإلعواءاد اٌٛاعت ارجبػٙب ِٓ
لجً ؽواً األِٓ اٌقٖ ٓ١١ٕٛغ١و اٌّلهثٚ ٓ١اٌن٠ ٓ٠زمب ْٛٙأعٛهاً لٍٍ١خٚ ،مٌه
ثٙلف رؼي٠ي ؽغغٌ ُٙؼٛكح اٌْوٛخ.
فِ ٟمبثٍخ ِغ ٕؾ١فخ ِٖو٠خ ف ٟأ٠بهِ/ب ،2172 ٛ٠كػب ٚى٠و اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
اٌَبثك إٌ ّْبه ئٌ ٝئػبكح اٌْوٛخ اٌ ٝاٌغبِؼبد ،ثؾغخ أٔٗ:
ف ٟعّ١غ أٔؾبء ِٖوٕ٘ ،بن ٔمٔ فٍٚ ٟبئً هعبي اٌْوٛخ ٚأػٚبء ٘١ئخ "
اٌزلهٚ ٌ٠اٌّٛظف ٓ١ف ٟعّ١غ اٌّإٍَبد اٌؾى١ِٛخٔٚ ،ؾٓ ٠غت أْ ٔؾزوَ اٌضٛهح
ْٔٚبهن عّ١ؼب ً ف ٟئػبكح رم ُ١١أٔفَٕبٌ ،ىٓ ال ٕ٠جغٌٕ ٟب أْ ٍّٔ َٛوٛخ اٌؾوَ
اٌغبِؼٔٚ ٟؼزجو أٔٙب ٘ ٟاٌَجت ف ٟأ١ٙبه اٌؼٍّ١خ األوبك١ّ٠خّ .وٛخ اٌؾوَ
اٌغبِؼ٠ ٟغت أْ رؼٛك ِوح أفوٌ ٜىٓ ثْو ٛأْ رؼبًِ اٌطالة ثبؽزواَ ٚأْ
٠مزٖو كٚه٘ب ػٍ ٝؽّب٠خ ِّزٍىبد اٌغبِؼخ . . . .ؽبٌٕٚب ثؼل اٌضٛهح االػزّبك ػٍٝ
اٌّلٌّٔٚ ٓ١١بْ األِٓ كافً اٌغبِؼخ ،ث١ل أْ ؽواٍخ اٌغبِؼخ ٌَ١ذ كٚهاً ِلٔ١بً،
ٚمٌه ألْ اٌغبِؼخ ٌلٙ٠ب ]ِؼ ّلاد ثمّ١خ ِال ٓ١٠اٌغٕٙ١بد[ ثؾ١ش ٍزّ ٚو ثبٌطالة
ئما ٍ ُِولذٔٚ ،ؾٓ ثؾبعخ ئٌ ٝاٌْوٛخ اٌزٍ ٟززؼبًِ ثمٛح ِغ اٌّغوِٓ١
"ٚإٌّؾوف. ٓ١

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

٠مٛي اٌّؼبهٌ ْٛٙؼٛكح اٌْوٛخ ئٌ ٝاٌؾوَ اٌغبِؼ ٟئْ مٌه ٍّ١ضًّ اٌقطٛح
االٔ ٌٝٚؾ ٛػٛكح إٌظبَ اٌمّؼ ٟاٌَبثك ،ألْ اٌْوٛخ رَّٕك ِغ أعٙيح
االٍزقجبهاد.
٠زّفك عّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌّغبي األوبك ّٟ٠اٌّٖو ٞػٍ ٝأْ صّخ ؽبعخ ّ
ٌَٓ لبْٔٛ
عل٠ل ٕ٠ظُّ اٌغبِؼبد اٌم١ِٛخ ٚالئؾخ ٛالث١خ عل٠لح رلفً ئٕالؽبد رْزل اٌؾبعخ
ئٌٙ١ب فِ ٟغبي اٌؾٛوّخ ٚرٛف١و اٌؾّب٠خ ٌٍؾو٠خ األوبك١ّ٠خ ٚؽو٠خ اٌزؼج١و كافً
اٌؾوَ اٌغبِؼِٚ .ٟغ مٌه ،ف ٟفالي ػبَ ٖٔٚف اٌؼبَ ِٕن ئٛبؽخ ِجبهنٌُ ،
٠زّىٓ اٌطالة ٚاألوبك ِٓ ْٛ١ّ٠اٌز ًّٕٛئٌ ٝاٌزٛافك اٌالىَ ف ٟا٢هاء ٌٙٛغ ٘نٖ
اٌمٛأ ٓ١اٌغل٠لح ٚئلواه٘ب .فمل ٚاعٗ اٌّغزّغ األوبك ّٟ٠اٌّْىٍخ اٌَ١بٍ١خ األٍبٍ١خ
ٔفَٙب اٌزٚ ٟاعٙزٙب اٌؼل٠ل ِٓ اٌغّبػبد األفو ٜف ٟاٌفزوح االٔزمبٌ١خ اٌف٠ٛٙٛخ
ٚاٌّزٕبىع ػٍٙ١ب ثْ ّلح ،رّضٍّذ فٕ ٟؼٛثخ االرفبق ػٍ٠ ِٓ ٝزؾلس ثبٍّ،ُٙ
ٚاٌؼضٛه ػٍّ ٝقٔ ف ٟاٌٍَطخ َ٠زط١ؼ ْٛاٌزؾلس ئٌ.ٗ١
وبْ ِٓ ث ٓ١اٌؼٛاًِ اٌز ٟأٍّٙذ ف ٟمٌه ٘ ٟؽبٌخ االٍزمطبة اٌز ٟرؼْٙ١ب
اٌغّبػبد اٌّقزٍفخ كافً اٌؾوَ اٌغبِؼ ،ٟؽ١ش رمف اٌم ٜٛاإلٍالِ١خ ف ٟعبٔت
ٚاٌم ٜٛاٌؼٍّبٔ١خ ف ٟاٌغبٔت ا٢فوٚ .ػٍ ٝهغُ أْ اٌغّبػبد اٌؼٍّبٔ١خ ٚاإلٍالِ١خ
رؼبٔٚذ ف ٟاألّٙو اٌز ٟأػمجذ ئٛبؽخ ِجبهن ٚرْزون ف ٟأ٘لاف ِزْبثٙخ فٟ
اٌمٚبء ػٍ ٝاٌفَبك ٚئعواء ئٕالؽبد ،فمل ٚاعٙذ أمَبِبد ِّبصٍخ رّبِب ً ٌزٍه
اٌز ٟارَّّذ ثٙب اٌؼٍّ١خ اٌَ١بٍ١خ ػٍ ٝاٌَبؽخ اٌ١ٕٛٛخ ،ػٕلِب ؽبْ ٚلذ اٌزٕبفٌ
ػٍ ٝإٌّبٕت ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼ١ٕٚ ٟبغخ اٌَ١بٍخ اٌغبِؼ١خ.
٠مٛي اٌّوالج ْٛئٔٗ فالي أزقبثبد اٌطالة ٚاإلكاه ،ٓ١٠رؾ ٌّٛذ اٌؾّالد ئٌٝ
َِبثمبد "ئفٛاْ ٍَِّ ٓ١أَ ال" ِجَّطخ ٌٍغب٠خٚ ،رُ اإلكالء ثبألٕٛاد ػٍ٘ ٝنا
األٍبً .ألٌؼذ ِْب ّكاد ث ٓ١اٌطالة اإلٍالِٚ ٓ١١اٌؼٍّبٔ ٓ١١أصٕبء االٔزقبثبد،
ٌٚىٓ ثٖفخ ػبِخ رُ اؽزٛاؤ٘ب أ ٚاٌز ٍّٜٛفٙ١ب ثٕغبػ.
ػٕلِب وبْ األِو ٠زؼٍّك ثٖ١بغخ لبٔ ْٛعبِؼ ٟعل٠ل ،رُ ئْٔبء ٌغٕخ اٍزْبه٠خ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

 رٙلف ئٌ ٝرمل ُ٠ر١ٕٛبد أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠ ف ٟظً ؽىِٛخ ِب ثؼل االٔزفبٙخ اٌز ٟروأٍٙب ػٖبَ ّوف.ٌىٓ ؽلصذ فالفبد َِزّوّح ؽٛي رْى ً١اٌٍغٕخ .ثؼل ؽ ًّ ؽىِٛخ ّوفّ ّ ،ىً
ٚى٠و اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟؽىِٛخ وّبي اٌغٕيٚه( ٞػ ّٕٗ١اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝمٛاد
اٌٍَّؾخ ف ٟرْو ٓ٠اٌضبٔٛٔ/ٟفّجو  2177اٍزغبثخ ٌالّزجبوبد اٌؼٕ١فخ فٟ
اٌْٛاهع) ٌغٕخ اٍزْبه٠خ صبٔ١خٌ .ىٓ اٌؼل٠ل ِٓ أػٚبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠لبٛؼ٘ٛب،
ٌّؼبهٙخ ؽىِٛخ هئ ٌ١اٌٛىهاء اٌغٕيٚهٚ ،ٞألٔٗ ،ػٍ ٝؽ ّل ل ،ٌُٙٛرُ رغبً٘
الزواؽبد اٌٍغٕخ االٍزْبه٠خ اٌَبثمخ .
ِغ مٌه ،أ ُّ ٚاألوبك ْٛ١ّ٠إٌّزَج ْٛئٌ ٝعّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّ ٓ١ئٌ ٝاٌ١ٙئخ
االٍزْبه٠خ.
ٚػٍ ٝهغُ االػزواٙبد ػٍِ ٝمبٛؼخ ٔظوائ ُٙاٌؼٍّبٔٓ١١
 اٌن ٓ٠لبٌٛا أٔٗ ٕ٠جغ ٟأْ رغو ٞػٍّ١خ رْبٚه أٍٚغ ٔطبلب ً– فمل ٙٚؼٛا ِْوٚع لبٔ ْٛاٌغبِؼبد اٌغل٠لٌ .ىٓ ،ػٕلِب ر ّّذ ئؽبٌخ ٘نا اٌمبْٔٛ
ئٌ ٝاٌىٍ١بد اٌغبِؼ١خ ف ٟعّ١غ أٔؾبء اٌجالك ٌٍؾٖٛي ػٍِٛ ٝافمزٙب ،لٛثً
ثبٔزمبكاد ٚاٍؼخ إٌطبق .اػزوٗ اٌجؼ٘ ػٍ ٝرقٖ ٔ١اٌمبٔ ْٛهثغ اٌّمبػل فٟ
اٌّغبٌٌ اٌغبِؼ١خ
– اٌّغبٌٌ االٍزْبه٠خ َِزّلح ِٓ كافً اٌغبِؼخ ٚفبهعٙب
– ٌـ "أّقبٓ ِٓ اٌّغزّغ اٌّلِٔ "ٟإ٘الر ُٙغ١و ِؾ ّلكحٚ .اّزجٗ إٌمبك ف ٟأْ
٘نا ِٓ ّأٔٗ أْ ٠ىٍ١ٍٚ ْٛخ ًٌّء ِغبٌٌ اٌغبِؼخ ثبإلٍالِ.ٓ١١
ٚأّبه آفو ْٚئٌ ٝأْ اٌمبٔ٠ ٌُ ْٛؾ ّلك ِؼب١٠و رأ٘ ً١اٌّوّؾٌْ ٓ١غً ِٕبٕت
هؤٍبء اٌغبِؼبد٠ٚ .مبي أْ اٌمبٔ ْٛر ّّٓ ٚػّ١ِٛبد ؽٛي اٌؾمٛق ٚاالٌزياِبد
األوبك١ّ٠خِ ،ضً ِ١ضبق ّوف أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٌ ،ٌ٠ىٕٗ رون اٌىض١و ِٓ اٌزفبًٕ١
اٌفؼٍ١خ ٌى ٟرؾ ّلك٘ب اٌمٛاػل اإلكاه٠خ اٌز ٟرٚؼٙب ٚىاهح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟاٌَّزمجً
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٚف ٟظً غ١بة أ ٞرملَ أ ٚارفبق ػٍٕ ٝؼ١ل ئلواه لبٔ ْٛعبِؼ ٟعل٠لٚ ،افك
اٌجوٌّبْ ،ف ٟهث١غ اٌؼبَ  ،2172ػٍ ٝئعبىح ٍزخ رؼل٠الد ػٍ ٝاٌمبٔ ْٛاٌّؼّٛي
ثٗ ؽبٌ١بًٚ ،ئٙفبء اٌطبثغ اٌوٍّ ٟػٍ ٝئعواءاد أزقبة ػّلاء اٌىٍ١بد ٚهؤٍبء
اٌغبِؼبدٚ ،إٌّٔ ػٍ ٝئلواه ى٠بكاد ف ٟهٚارت َِبػل ٞاٌزلهٚ ٌ٠األٍبرنح
اٌَّبػلٚ ٓ٠األٍبرنح ٌززواٚػ ِب ث 2011ٚ 7111 ٓ١عِٕٖ ٗ١و ،ٞأِ ٚب ٠ؼبكي
 010 ٚ 760كٚالهاً أِ١ووٌ .ٟىٓ ؽز٘ ٝنٖ اٌقطٛح اٌٖغ١وح ئٌ ٝاألِبَ رّذ
ػولٍزٙب .فمل لٚذ اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ اٌؼٍ١ب فِٖ ٟو  71 َٛ٠ؽي٠واْ ٛ١ٔٛ٠/ثأْ
لبٔ ْٛاالٔزقبثبد اٌجوٌّبٔ١خ غ١و كٍزٛهٚ ،ٞأٔٗ ٕ٠جغ ٟؽ ًّ اٌجوٌّبْ .اػزوٙذ
عّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّٚ ،ٓ١اٌز ٟاٍزؾٛمد ػٍ ٝأوجو ؽٖخ ِٓ اٌّمبػل فٟ
اٌجوٌّبْ ،ػٍ ٝاٌؾبعخ ئٌ ٝؽً وبًِ اٌجوٌّبِْٚ .غ مٌه ِٓ ،اٌّؾزًّ علاً أْ ٠ظً
لبٔ ْٛاٌغبِؼخِ ،ضً اٌؼل٠ل ِٓ ِْبه٠غ اٌمٛأ ٓ١األفو ٜاٌٍّؾّخ ،ف ٟٛ ٟإٌَ١بْ
ؽز٠ ٝزُ ػمل أزقبثبد ثوٌّبٔ١خ عل٠لح غ١و ِموّهح ؽز ٝا.ْ٢
ػبٔذ اٌالئؾخ اٌطالث١خ اٌغل٠لح ِٓ ِٖ١و ٍِز ٍٚ ٛفبًّ ػٍٔ ٝؾِّ ٛبصً .فّٓ ّأْ
اٌالئؾخ اٌلافٍ١خ أْ رٕظُّ أزقبثبد ارؾبك اٌطالة ٚإٌْب ٛاٌَ١بٍ ٟف ٟاٌؾوَ
اٌغبِؼٚ .ٟلبي اٌطالة أٔٗ ٠زؼ ّٓ١أْ ٠ىزجٛا اٌٍٛائؼ ثأٔفَٛ٠ٚ ُٙافمٛا ػٍٙ١ب فٟ
اٍزفزبء.
ث١ل أْ اٌطالة ٚاعٛٙا ٕؼٛثبد ف ٟرؾل٠ل ػٍّ١خ ماد ٕجغخ رّض١ٍ١خ لل رزؾمك
اٌٖ١بغخ ِٓ فالٌٙب .اػزوٙذ ِغّٛػبد ٛالث١خ ََِّ١خ ػٍ ٝؽك ارؾبك اٌطالة
ٚؽلٖ ف ٟرّض ،ٍُٙ١ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ،ػٍ ٝهغُ أٔٗ عو ٜأزقبة االرؾبك ثؾو٠خ
ف ٟاٌؼبَ اٌّب .ٟٙال ٠جل ٚأْ ٘نا ٠زؼٍك ف ٟاٌّمبَ األٚي ثبالٔمَبَ اٌؼٍّبٔ- ٟ
اإلٍالِ ٟاٌن ّٓ١ٙ٠ ٞػٍ ٝاٌؾ١بح اٌَ١بٍ١خ اٌّٖو٠خ .ئّٔب ف٘ ٟنٖ اٌّوؽٍخ
االٔزمبٌ١خ ،ال رىف ٟاالٔزقبثبد ٚؽل٘ب ف ٟوض١و ِٓ األؽ١بْ ٌّٚبْ اٌْوػ١خ اٌىبٍِخ
أ ٚاٌمجٛي ػٍٔ ٝطبق ٚاٍغ .اٌؼل٠ل ِٓ اٌغّبػبد (ٍٛاء فِ ٟغبي اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟأٚ
فِ ٟغبي آفو) رٖوؿ ِٓ أعً ى٠بكح رّضٍٙ١ب ِٓ فالي لٕٛاد فبهع١خِ ،ضً رٕظُ١
اؽزغبعبد ف ٟاٌْٛاهع ٚػجو ٍٚبئً اإلػالَ.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ٌُ ٠مزٖو األِو ػٍ ٝأْ األٍٚب ٛاألوبك١ّ٠خ ٕبهػذ َِأٌز ٟاٌزّضّٚ ً١وػ١خ
اٌؼٍّ١خ االٔزقبث١خ (ٚاٌز ٟالىِذ أٚ٠ب ً رْى ً١اٌجوٌّبْ ٚاٌغّؼ١خ اٌزأٍ١َ١خ فٟ
ِٖو) ،ثً ل ّ ٗٛاٌغّ ٗٛاٌَ١بٍٚ ٟػلَ االٍزمواه ف ٟاٌفزوح االٔزمبٌ١خ أٚ٠ب ً
عٛٙك اإلٕالػ .فمل عوِ ،ٜواهاً ٚرىواهاً ،ئٌٙبء اٌطالة ١٘ٚئخ اٌزله ٌ٠ػٓ
ِؾبٚالد رٕظٚ ُ١رٕف١ن ئٕالؽبد كافً اٌؾوَ اٌغبِؼ ٟثأىِبد ١ٕٛٚخ وج١وح
ٚعلٚا أٔفَِٚ ُٙطو ٓ٠ئٌ ٝاٌو ّك ػٍٙ١ب .رواٚؽذ ٘نٖ األؽلاس ث ٓ١لزً اٌغِ١
ِؾزغ١َِ ٓ١ؾ ٓ١١ف ٟرْو ٓ٠األٚي/أوزٛثو ِٚ ،2177ؼبهن اٌْٛاهع اٌز ٟألٌؼذ
ث ٓ١اٌّزظب٘وٚ ٓ٠هعبي اٌْوٛخ ٚاٌغٕٛك ث ٓ١رْو ٓ٠اٌضبٔٛٔ/ٟفّجو 2177
ٚوبٔ ْٛاٌضبٕٔ٠/ٟب٠و ٚ ،2172االٔزقبثبد اٌجوٌّبٔ١خ  ِٓٚصُ اٌوئبٍ١خٚ ،الزؾبَ
اٌَفبهح اإلٍوائ١ٍ١خ ٚاٌّٛاعٙبد اٌز ٟؽلصذ فٙ١بّ .بهن اٌؼل٠ل ِٓ أػٚبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠ف ٟئْٔبء أؽياة ٍ١بٍ١خ عل٠لح ٚف ٟإٌّبلْبد ِضً رٍه اٌّزؼٍمخ ثزٛل١ذ
ٚػٍّ١خ ٕ١بغخ  ِّْٛٚٚاٌلٍزٛه اٌّٖو ٞاٌغل٠ل.
وبْ اٌطالة ٚأػٚبء ٘١ئخ اٌزله٠ ٌ٠فزمو ْٚأٚ٠ب ً ئٌٚ ٝعٛك ِؾبٚه١ٍ ٓ٠بٍٓ١١
ّوػ.ٓ١١
ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ثوٌّبْ ِٕزقت ٌٍزأص١و ػٍ ٗ١ؽز ٝوبٔ ْٛاٌضبٕٔ٠/ٟب٠و ،2172
ٚاػزوٗ اٌجؼ٘ ػٍ ٝأ ٞرؼبًِ ِغ اٌّغٌٍ األػٌٍٍ ٝمٛاد اٌٍَّؾخ اٌؾبوُ.
ئٙبفخ ئٌ ٝمٌه ،وبْ ٕ٘بنِٕ ،ن ّجب/ٛفجوا٠و  ،2177فَّخ ٚىهاء ٌٍزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
ٚوبٔذ اٌٛىاهح ٚاؽلح ِٓ اٌٛىاهاد اٌز ٟلبِذ اٌٍَطبد اٌؼَىو٠خ اٌؾبوّخ ثاػبكح
رٕظّٙ١ب ثبٔزظبَ ف ٟأٚلبد األىِبد اٌَ١بٍ١خ ِغ أْ ِطبٌت اٌّؾزغ ٓ١وبٔذ رٙلف
ئٌ ٝئعواء رغ١١واد ف ٟاٌٛىاهاد األفوِ ،ٜضً اٌؼلي ٚاٌلافٍ١خ٠ ٌُ .ىٓ ئٕالػ
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
–  ٛ٘ٚاألِو اٌن ٞهثّب ال ٠ض١و اٌلْ٘خ
 ِٓ األ٠ٌٛٚبد فالي اٌفزوح االٔزمبٌ١خ اٌّٚطوثخ اٌز ٟه ّويد فٙ١ب اٌغٙبداٌَ١بٍ١خ اٌفبػٍخٚ ،فٖٕٛب ً ل١بكح اٌغٚ ِ١عّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّ ،ٓ١وً ٛبلبرٙب
.ػٍ ٝروٍ١ـ ٍٍطزٙب أ ٚوَت اٌملهح ػٍ ٝاٌزأص١و ػٍ ٝإٌظبَ اٌَ١بٍ ٟاٌغل٠ل
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

ئماِٚ ،ز ،ٝاؽزٍّذ ٍ١بٍخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌِ ٟىبٔخ أوضو أّ٘١خ ػٍ ٝاألعٕلح اٌَ١بٍ١خ،
فّٓ اٌّؾزًّ علاً أْ رٍؼت األؽياة اإلٍالِ١خ اٌزّٕ١٘ ٟذ ػٍ ٝاٌّْٙل اٌَ١بٍٟ
اٌّٖو ٞػٍِ ٝل ٜاٌؼبَ ٖٔٚف اٌؼبَ اٌّب ٟٙكٚهاً ثبهىاً ف١ٕ ٟبغخ مٌه
اٌّْٙلٚ .لل اٍزفبك ػلك لٍ ِٓ ً١وٛاكه رٍه األؽياة ِٓ ؽووخ أزمبي ٘١ئخ
اٌزلهٕ ٌ٠ؼٛكاً اٌزٚ ٟػل ثٙب اٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ.ٟ
فنٚا ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ِؾّل ِوٍ ،ٟهئِٖ ٌ١و اٌّلٔ ٟاٌغل٠ل .وبْ ِوٍٟ
اٌؼ ٛٚف ٟعّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّٚ ،ٓ١اٌنٌٚ ٞل ف ٟػبئٍخ ِزٛاٙؼخ فِ ٟؾبفظخ
اٌْول١خ اٌٛالؼخ فّّ ٟبي ِٖو ،األٚي ِٓ ػبئٍزٗ اٌن٠ ٞلهً ف ٟاٌغبِؼخٛ٘ٚ .
أٍزبم ف ٟإٌٙلٍخ ؽًٖ ػٍ ٝكهعز ٟاٌجىبٌٛهٚ ًٛ٠اٌّبعَز١و ِٓ عبِؼخ اٌمب٘وح
لجً اٌؾٖٛي ػٍ ٝكهعخ اٌلوزٛهاٖ ِٓ عبِؼخ عٕٛة وبٌ١فٛهٔ١ب ف ٟاٌؼبَ .7892
ِبهً اٌزلهٌ ٌ٠جٚغ ٍٕٛاد ف ٟعبِؼخ ٚال٠خ وبٌ١فٛهٔ١ب ،فٛٔ ٟهصو٠لط ،لجً أْ
٠ؼٛك ئٌِٖ ٝو ٌزٍَُّ ٚظ١فخ ف ٟعبِؼخ اٌيلبى٠ك ٟ٘ٚ ،عبِؼخ ئلٍ١ّ١خ عل٠لح فٟ
.كٌزب إٌ ً١اٌّٖو٠خٚ .ثؼل أْ إٔجؼ هئَ١بً ،أٌم ٝفطبة رٕٖ١جٗ ف ٟعبِؼخ اٌمب٘وح
٠ز ّّٓ ٚثؤبِظ ِوٍٚ ٟثؤبِظ ؽية اٌؾو٠خ ٚاٌؼلاٌخ ،اٌنهاع اٌَ١بٍ١خ ٌغّبػخ
اإلفٛاْ اٌٍَّّ ،ٓ١ثؼ٘ اٌّطبٌت األوضو ّٛ١ػب ً إلٕالػ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ .ٟفٛٙ
٠لػ ٛئٌ ٝرىو" ٌ٠اٍزمالي ؽم١مٌٍ ٟغبِؼبد"ٚ ،ئْٔبء عبِؼبد ئلٍ١ّ١خ عل٠لح ؽزٝ
رىٕ٘ ْٛبن عبِؼخ ٌىً ِ 2-2ال ِٓ ٓ١٠اٌّٛا٠ٚ .ٓ١ٕٛمٛي اٌجؤبِظ ثٛعٛة هثٜ
ِإٍَبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌِٕٚ ٟب٘غٙب ثّزطٍجبد اٌَٛق .وّب ٠لػ ٛئٌ ٝى٠بكح هٚارت
أػٚبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ،ٌ٠رؾَ ٓ١اٌجٕ١خ األٍبٍ١خٚ ،ى٠بكح اإلٔفبق ػٍ ٝاٌجؾٛس
ٚاٌزط٠ٛو رله٠غ١ب ً ٌ ًٖ١ئٌ 2.0 ٝف ٟاٌّئخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌ.ٟ
ٍ١زِٖ ٌّٝٛطفَِ ٝؼل ،اٌؼ ٛٚف ٟعّبػخ اإلفٛاْ اٌٍَّّٚ ٓ١أٍزبم إٌٙلٍخ
ف ٟعبِؼخ اٌمب٘وحِٖٕ ،ت ٚى٠و اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثبػزجبهٖ ٚاؽلاً ِٓ لٍّخ ِٓ اٌٛىهاء
اإلٍالِ( ٓ١١ثم١خ اٌٛىهاء ِٓ وجبه اٌّٛظفٚ ٓ١اٌزىٕٛلوا )ٛف ٟاٌؾىِٛخ اٌغل٠لح
اٌزّ ّ ٟىٍٙب ِوٍ. ٟ
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ػجّو ؽية إٌٛه اٌٍَف ٟأٚ٠بً ٛ٘ٚ ،ؽية ئٍالِِ ٟؾبفع علاَ ؽ ًّ ف ٟاٌّورجخ .
اٌضبٔ١خ ثؼل ؽية اٌؾو٠خ ٚاٌؼلاٌخ ف ٟاالٔزقبثبد اٌجوٌّبٔ١خ ،ػٓ ا٘زّبِٗ ثٛىاهح
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ( ٟونٌه ثٛىاهاد اٌزوث١خ ٚاٌٖؾخ ٚاٌّبٌ١خ).
ال ٠زٕبٚي ثؤبِظ ؽية إٌٛه اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟؽل مارٌٗ ،ىٓ اٌمَُ اٌقبٓ ثبٌزؼٍُ١
فٕ٠ ٗ١زمل ثْ ّلح أٚعٗ اٌمٖٛه ف ٟإٌظبَ اٌؾبٌ ٟثٍغخ ل٠ٛخ رّبِبً٠ ٛ٘ٚ .ل ٓ٠اٌؼٍّ١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌز" ٟرؼبًِ اٌطالة ثٕٛف ُٙأٚػ١خ ٠غت ؽْ٘ٛب ثبٌّؼٍِٛبد ٛٛاي
اٌؼبَٚ ،ئفواؽ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ػٍ ٝأٚهاق االِزؾبٔبد فٙٔ ٟب٠خ إٌَخ"ٚ ،اٌزٟ
رؼبٔ" ِٓ ٟاٌْ١قٛفخ" ِٕن فَّ ٓ١ػبِبً" ،ث ٓ١إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خ اٌز ٟػفب ػٍٙ١ب
اٌيِٓ ٚاٍزّواه اٌىٛاكه اٌز ٟرغبٚىد آٌَ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍزمبػلٚ ،اٌزفى١و اٌملُ٠
اٌن ٞالهرم ٟثزطٍّؼبد األِخ"ٚ .ثبٌطجغ ،فاْ ٌل ٜؽية إٌٛه أٚ٠ب ً هؤ٠خ فبٕخ
ثبٌزؼٍ ُ١رإ ّول ػٍ ٝأٔٗ ال ّ٠ىٓ فًٖ اٌّؼوفخ ػٓ اٌلٚ ،ٓ٠أْ إٌظبَ اٌزؼٍ ّٟ١فٟ
ِٖو ٕ٠جغ ٟأالّ ٠زؼبهٗ ِغ اٌمِ َُ١اإلٍالِ١خٚ ،أْ رأفن ف ٟاالػزجبه "اٌطج١ؼخ
اٌقبٕخ" ٌٍَٕبء .
ِغ مٌهٚ ،ػٍ ٝهغُ هغجزٙب ف ٟاٌَ١طوح ػٍ ٝؽم١جخ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟػوٙذ
األؽياة اإلٍالِ١خ ثؼ٘ ِمزوؽبد اٌَ١بٍخ اٌّؾ ّلكحٚ .ثبٌزبٌ ٟه ّوي إٌمبُ اٌؼبَ
اٌّؾ ٜ١ثبٌغبِؼبد فِٖ ٟو ثْىً وج١و ؽز ٝا ْ٢ػٍ ٝاٌمٚب٠ب اٌَ١بٍ١خِ ،ضً
أزقبة هؤٍبء اٌغبِؼبدٚٚ ،عٛك لٛاد اٌْوٛخ ف ٟاٌؾوَ اٌغبِؼٚ .ٟف ٟؽٓ١
وبْ ٕ٘بن ارفبق ػبَ ػٍٚ ٝعٛة أْ رى ْٛاٌغبِؼبد أوضو اٍزمالٌ١خ ،فاْ ٕ٘بن
ٔلهح ف ٟااللزواؽبد اٌٍٍّّٛخ ثْأْ و١ف١خ ئٔغبى٘ب ػٍ ٝاٌَّز ٜٛاٌّبٌٟ
ٚاإلكاه .ٞوبْ االفزواٗ ف ٟاٌغبٌت ٘ ٛأٔٗ ِزِ ٝب فٍذ اٌغبِؼبد ِٓ اٌَّإٓ١ٌٚ
اٌفبٍلٚ ٓ٠رل ّفً اٌْوٛخ ٚ -ثّغوّك أْ رقّٖٔ اٌؾىِٛخ ٌٙب ى٠بكح اٌزّ ً٠ٛاٌزٟ
رؾزبعٙب.
 فاْ اٌٙٛغ ٍ١زؾَٓ ثْىً وج١وال٠ياي اٌزياَ ِٖو ثزٛف١و اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟاٌّغبٌٍٔ ٟغّ١غ ّ٠ضًّ ئؽل ٜاٌَّبئً
األوضو ئصبهح ٌٍغلي ف ٟاٌَّزمجً .فمل رُ رىو٘ ٌ٠نا اٌؾك ف ٟاٌلٍزٛه اٌّٖوٞ
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

اٌمل ُ٠اٌن ٞرُ ٚلف اٌؼًّ ثِٗٚ ،غ مٌه فاْ اٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ ٟال٠ياي ِزبؽب ً فمٌ ٜمٍّخ
ِٓ اٌّٖو ٓ١٠اٌن٠ ٓ٠زأٍّ٘ٚ ْٛفمب ً ٌٕزبئغ ُٙف ٟاِزؾبٔبد اٌّلهٍخ اٌضبٔ٠ٛخٚ .وّب
أّبهد ثؼ٘ اٌلهاٍبد ،فاْ اٌطجمخ اٌٍٛط ٝاٌّٖو٠خ
– ال األّقبٓ األوضو اؽز١بعب ً
– رَزف١ل ػٍٔ ٝؾ ٛغ١و ِزٕبٍت ِٓ اٌغبِؼبد اٌم١ِٛخ اٌّغبٔ١خ (رّبِب ً وّب رَزف١ل
ِٓ وض١و ِٓ اٌلػُ اٌّٛعّٗ ثٖٛهح ٍ١ئخ ف ٟاٌجالك)
فٚالً ػٓ مٌه ،ف ٟوض١و ِٓ اٌؾبالد ٠ى ْٛاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌِ ٟغبٔ١ب ً ثبالٍُ فم .ٜفٟ
اٌؼمٛك األف١وحّ ،غّؼذ اٌؾىِٛخ اٌغبِؼبد ثفؼّبٌ١خ ػٍ ٝرط٠ٛو ئٍزوار١غ١بد
ٌزمبٍُ اٌزىبٌ١ف .ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ،أٌٍّ اٌؼل٠ل ِٓ اٌغبِؼبد ثواِظ ِقزٍفخ
ثبٌٍغبد األعٕج١خ ،رؾًّٖ هٍِٛب ً فِ ٟمبثٍٙب٠ .زُ اٌزؼٍ ُ١ف٘ ٟنٖ اٌجواِظ ثبٌٍغخ
االٔىٍ١ي٠خ أ ٚاٌفؤَ١خٌٚ ،ىٓ األُ٘ ِٓ مٌه ،أْ َٔجخ اٌطالة/أػٚبء ٘١ئخ
اٌزله ٌ٠أف ًٚثىض١و ِٓ أِ ٞىبْ آفو ف ٟاٌغبِؼخ .اٌؼل٠ل ِٓ اٌغبِؼبد أٚ٠ب ً
ٌلٙ٠ب اِ ْ٢ب رَّ ٝثواِظ االٔزَبةٚ ،اٌزَّ٠ ٟؼ فٙ١ب ٌٍطالة اٌن٠ ٌُ ٓ٠ؾٍٖٛا
ػٍ ٝػالِبد ع١لح ف ٟاِزؾبٔبد اٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ رإٌٍٍّ٘ ُٙؾٖٛي ػٍِ ٝمؼل
ثبٌزَغٌ ً١مبء هٍّ٠ .َٛىٓ ٌٍطالة اٌزم ّلَ ٌالِزؾبٔبدٌ ،ىٓ ال ّ٠ىٕ ُٙؽٛٚه
اٌلهٚ َٛ١ٌ ٍٜٛ ًٚاؽل فم ٜف ٟاألٍجٛعٌّٕ ،غ االىكؽبَ.
أٌّؼ َِإٚ ٌٛٚفجواء اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟف ٟأٚ٢خ األف١وح ئٌٙ ٝوٚهح أْ رغل اٌجالك
ٍٚبئً عل٠لح ٌزّ ً٠ٛاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ،ٟأْ رجلأ ػٍ ٝاأللً ثفوٗ اٌوٍ َٛػٍ ٝثؼ٘
اٌطالةِٚ .غ مٌه ِٓ ،غ١و اٌّؾزًّ أْ رزُ لو٠جب ً ِٕبلْخ و١ف١خ رّ ً٠ٛاٌغبِؼبد
ػٍٔ ٝؾ ٛأوضو وفبءح ٚئٖٔبفب ً ٚاٍزلاِخ .الرياي األؽياة اٌَ١بٍ١خ غ١و هاغجخ فٟ
رٕبٚي ٘نا اٌّٛٙٛع اٌن ٞال ٠ؾظ ٝثْؼج١خ ،ؽ١ش ٠و ّك اٌّٖوِ ِٓ ْٛ٠قزٍف
االٔزّبءاد اٌَ١بٍ١خ ثَق ٜػٍ ٝاؽزّبي "فٖقٖخ" اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ.ٟ
٘نا أِو ِإٍف.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
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فإالػ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟاٌن٠ ٞؼ ّل فطٛح ٙوٚه٠خ ٌٍزٖ ّلٌ ٞزطٍّؼبد اٌْجبة
اٌّٖوٚ ٓ١٠االٍزفبكح ِٓ ئِىبٔبر.ُٙ
 ٠زطٍّت ػلكاً ِٓ اٌّلاٚالد اٌؼبِخ اٌٖو٠ؾخ ٚاٌٖؼجخ .اٌغبِؼبد ٌٓ رزؾَّٓؽز ٝرزٛفّو اإلهاكح اٌَ١بٍ١خ ٌقٍك ٔظبَ أوضو ّفبف١خ ِٓ فالي ئربؽخ اٌّؼٍِٛبد
ؽٛي اٌّ١يأ١بد ٚاٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خٚ ،رَ ً١ٙئعواء ِٕبلْخ ِفزٛؽخ َِٚزٕ١وح
ثْأْ رٛى٠غ اٌّٛاهك اٌؼبِخٌٚ .مل ؽبْ اٌٛلذ ألْ رزّ ٛفِٖ ٝو اٌم١بَ ثإالؽبد
ِإٌّخ ِٚض١وح ٌٍغلي ،ثّب ف ٟمٌه ئلواه رغ١واد فِ ٟؼب١٠و رٛظ١ف أػٚبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠لجٛي اٌطالة ٚاإلعواءاد اإلكاه٠خ اٌزٍ ٟزٛاعٗ ِمبِٚخ ثال ّه.
رزّضًّ ئؽلٍّ ٜبد اٌٍؾظخ اٌوإ٘خ ف ٟأْ ٕ٘بنٌٍّ ،وح األِٕ ٌٝٚن ػمٛك ،للهاً
أوجو ِٓ اٌؾو٠خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌّٖو٠خ ٌٍطالة ٚاألٍبرنح ٌٍّْبهوخ ف٘ ٟنٖ
إٌّبلْبد٠ٚ .زّضًّ اٌزؾ ّل ٞثبٌَٕجخ ٌ ُٙف ٟئ٠غبك ٍجً ٌجٕبء رٛافك ف ٟا٢هاء ؽٛي
ِطبٌجٚ ُٙئٍّبع ٕٛر ُٙف ٟظً اٌزٕبفو اٌَ١بٍ ٟإٌّٙه ف ٟاٌٛلذ اٌوا٘ٓ.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

